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Земеделският евродепутат Петя 
Ставрева е член на Европейската 
народна Партия. В Европейския 
парламент Петя Ставрева участва в 
законодателната работа на Комисията 
по земеделие, Комисията по бюджетен 
контрол и Комисията за правата на 
жените. Член е и на Делегацията за 
връзки с Корея и на Делегацията за 
връзки с Китай.  
Петя Ставрева е родена на 29 април 1977 г. 
в Пловдив. Завършила е СУ "Св. Климент 
Охридски", специалност "Журналистика и 
масови комуникации". Има специализация 
по "Политически мениджмънт" в Нов 
български университет. Участвала е в 
специализирани обучения по политическа 
комуникация на "Робърт Шуман Институт"- 
Будапеща. 

България 

Брюксел/Страсбург 

В медиите 

На фокус 

Какво ще научите от моя Евробюлетин ? 
 

Евробюлетинът  ще  излиза  веднъж  месечно,  за  да  ви  информира  за  работата  ми  в 
Европейския парламент  и в България, както и за срещите и събитията, които инициирам. В 
него ще може да се запознаете с личната ми позиция по въпросите, които вълнуват всички 
нас, гражданите на Обединена Европа.    
 
Повече  за  функционирането  и  правомощията  на  Европейския  парламент    институция, 
която има решаваща роля за бъдещето на Европа, можете да научите на моя сайт. В него ще 
намерите  актуална  информация,  календар  на  предстоящи  събития  в  областта  на 
земеделието  в  България  и  в  Европа,  както  и  интересни  статии  и  новини. 
www.petyastavreva.eu 
 
 



 

       

 

       

 

Заседание на Обществения съвет за граждански мониторинг 
на европейските фондове за земеделие  

Петя Ставрева обсъжда замърсяването със арсен в Поибрене с 
кметовете на Панагюрище и Поибрене  

 

 
 
 
 

Общественият съвет за граждански монитoринг върху усвояването на европейските средства ще има координатори във всички региони 
на страната, каза евродепутатът Петя Ставрева на заседанието на съвета на 10 май. 
Координаторите ще бъдат представители на браншовите организации в аграрния сектор. Освен да събират сигнали за нередности и 
проблеми с усвояването на европейските средства, те ще правят и предложения за промяна в политиката, за да може секторът да работи 
по-добре. Според Петя Ставрева, вече има и хора, желаещи да събират информация "на терен". Предстои откриването на официалния 
сайт на инициативата. 
Освен работните срещи на Обществения съвет, предстоят и информационни срещи с участие на представители и на европейски 
институции, за да се представи работата по усвояването на европейските средства. Планира се също среща на учредителите на 
организацията с вицепремиера Меглена Плугчиева. 
Вече са били разгледани първите постъпили сигнали, свързани с усвояването на парите от ЕС. Те са подадени предимно от районите на 
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Добрич, Кюстендил Сред тях са сигнали за неизплащане на средства /част от случаите са по 
програмата САПАРД/ и забавяне на финансирането. Има и сигнали, свързани с преките плащания за заявени площи. Ставрева добави, 
че част от получените сигнали вече се проверяват 
Общественият съвет беше учреден на 29 март в София от представители на граждански и браншови организации, медии и експерти за 
наблюдение на начина, по който се усвояват националните и европейски средства в аграрния сектора, както и за популяризиране на 
добри практики при работа с фондовете на общността. 
Сигнали и предложения се приемат на телефон 0885 77 45 58, е-mail: info@petyastavreva.eu, на адрес: Пазарджик, ул. Цар 
Самуил 10, офис 102, ет. 1, на безплатния телефон 0800 11 224 и на сайта www.europe.bg 
 

 

Петя Ставрева и местната власт в Поибрене търсят 
разрешение на проблема със замърсената питейна 
вода 
 
Евродепутатът Петя Ставрева се срещна с кмета на Панагюрище Георги 
Гериненков и кмета на Поибрене Иван Пандуров във връзка със 
замърсяването с арсен в Поибрене. На срещата бяха обсъдени възможностите 
за разрешаване на проблема и предпазване на населението от здравословните 
рискове, свързани със замърсената вода.  
Според данни от проучване на БАН от 2005 г. замърсена е не само водата, но 
и почвата в района на Поибрене с арсен, манган и други тежки метали.  
През последните седмици Петя Ставрева проведе няколко срещи с 
германската евродепутатка Гизела Каленбах, която преди месец посети 
Поибрене и се ангажира да съдейства за разрешаването на проблема със 
замърсяването на водата с арсен.  
 

 

Общественият съвет ще има координатори във всички региони 

Пловдив има какво да покаже 
 на Европа! 

Конкурс за произведения на изкуството, 
представящи града 

 
По случай Европейската година на 
междукултурния диалог евродепутатът Петя 
Ставрева и Райна Петрова, кмет на район 
“Централен” в Пловдив, обявиха конкурс за 
произведения на изкуството, които да представят 
Пловдив в Европейския парламент в Брюксел. Най-
добрите творби ще бъдат включени в изложба в 
централното фоайе на Европарламента през 
септември. В експозицията ще бъдат представени и 
произведения на малки пловдивски художници. 
Произведенията ще бъдат събирани от 20 май до 10 
август 2008 г. в административната сграда на 
район “Централен” – Пловдив. Специално жури ще 
подбере от всяка категория най-добрите, най-
атрактивните, като авторите ми, не повече от 20, 
ще присъстват на откриването на изложбата в 
Брюксел. Паралелно с този конкурс се обявява 
втори – за мото на изложбата. Предложенията 
могат да се изпращат на електронната поща на 
район “Централен” в периода от 20 май до 10 юни 
2008 г. Поканата е към всички ученици и студенти 
от Пловдив. Наградата за победителя е пътуване до 
Брюксел.  

 
Моите линкове: 
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm  
Портал на Европейската комисия за биологичното земеделие 
http://www.fao.org/   Организация по храните и земеделието на Обединените 
нации 
http://agriculture.einnews.com/ Международен новинарски портал с новини за 
земеделие 
 

 



  

     

 

  

        
 

Петя Ставрева и земеделският еврокомисар Мариан Фишер 
Боел обсъдиха в Полша общата земеделска политика в новите 
страни членки на ЕС   

Евродепутатите настояват за повече средства за 
производителите на памук, ако страните членки не са 
надвишили максималния размер засети площи 

 

 
Петя Ставрева представи предизвикателствата пред българското земеделие на 
Европейски форум във Варшава 
Евродепутатът Петя Ставрева се срещна с еврокомисаря по земеделие Мариан 
Фишер Бойл по време на международна конференция във Варшава. Форумът бе 
посветен на състоянието на земеделието и хранителната промишленост в 
навечерието на "здравния преглед" на Общата селскостопанска политика/ОСП/ и се 
състоя на 5 май 2008 г. 
Реформата на ОСП трябва да отчита и състоянието на аграрния сектор в новите 
страни-членки, подчерта Петя Ставрева по време на срещата с еврокомисаря Фишер 
Бойл.  
Пред участниците в конференцията във Варшава българският евродепутат представи 
основните трудности и предизвикателства пред земеделието ни в условията на 
членството в Общността. Подкрепата за младите фермери, развитието на селските 
региони и сигурността на храните са сред приоритетите в дневния ред на ОСП, каза 
още Петя Ставрева. 
Председателят на комисията по земеделието на Европейския парламент Нийл Париш, 
евродепутати от Полша, Румъния и Унгария, както и представители на академичните среди, агробизнеса и хранителната промишленост 
бяха сред участниците във форума във Варшава. 
 

Трябва да вземем пример от добрите 
практики при усвояването на европейските 
средства 
 
Евродепутатът Петя Ставрева се срещна с Якоб Фриз, съветник 
от кабинета на еврокомисаря по земеделие Мариан Фишер Бойл 
по време на пленарната сесия в Страсбург. Възстановяването на 
плащанията по мярка две на САПАРД, усвояването на 
средствата по Програмата за развитие на селата и селските 
райони и работата на Обществения съвет за граждански 
мониторинг върху европарите в земеделието бяха сред 
обсъжданите теми на срещата. Възстановяването на плащанията 
по САПАРД зависи от резултатите от вътрешния одит, 
категоричен бе Якоб Фриз. Той не се ангажира с конкретен срок 
кога това ще се случи. По думите му страната ни трябва да  
вземе пример от добрите практики при усвояването на 
европейските средства. Правилата са еднакви за всички, 
заключи той. 
Петя Ставрева подчерта, че българските фермери силно се 
нуждаят от финансов ресурс, за да постигнат европейските 
стандарти в производството и преработката на земеделска 
продукция. Едно от най-големите предизвикателства пред нас е 
да усвоим максимално голям процент от средствата по 
Програмата за селските райони, за да имаме 
конкурентоспособно земеделие и да спрем обезлюдяването на 
тези региони, каза българският евродепутат, член на Комисия 
по земеделие на ЕП. Якоб Фриз приветства инициативата за 
създаването на Обществен съвет за граждански мониторинг 
върху средствата от фондовете. 

Мариан Фишер Боел, Нийл Париш и Петя 
Ставрева на форума в Полша 

 
Повече средства за производителите на 
памук в ЕС 
 
Петя Ставрева подкрепи доклада на гръцкия евродепутат Йоанис 
Главакис за реформата в сектора на производството на памук в 
общността, приет от ЕП на 8 май. Той предлага изменения в 
организацията на отрасъла, които да дадат по-голяма гъвкавост на 
държавите-производителки в ЕС, сред които е и България. 
Предложените изменения трябва да бъдат съобразени със 
спецификите на памукопроизводството в отделните страни каза 
Петя Ставрева по време на дискусиите в Комисията по земеделие 
на ЕП. Тя подкрепи предложенията за увеличаване на помощта за 
производителите на памук в четирите държави-членки  - Гърция, 
Испания, България и Португалия. 
Размерът на помощта за хектар е 263 евро за България, което 
прави общо 673 083 евро за 2008 г. Сумата ще достигне 2 692 331 
евро през 2017 г., когато страната ще получава пълния размер 
помощ по Общата селскостопанска политика на ЕС. 
Членовете на ЕП смятат, че помощите за производителите могат 
да бъдат увеличени, ако максималният размер на площите, които 
могат да бъдат засети с памук в дадена държава-членка, не е 
достигнат. Евродепутатите предлагат създаването на Национални 
програми за подпомагане. Чрез тях държавите-членки ще могат да 
подобрят конкурентоспособността на сектора и да 
преструктурират памукопреработвателната промишленост, 
избирайки мерките, които считат за ефикасни и съответстващи на 
регионалните особености 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

НА ФОКУС 

9 МАЙ ДЕНЯТ НА ЕВРОПА  
На 9 май 1950 г. е направена първата стъпка към създаването на 
обединението, прераснало днес в Европейски съюз. След горчивия 
опит от Втората световна война, на този ден в Париж френският 
външен министър Робер Шуман представя предложение за 
създаване на обединена Европа, неразривно свързана с 
поддържането на мира. Той прочита пред международните медии 
декларация (т.нар. Декларация Шуман), с която призовава 
Франция, Германия и другите европейски страни да обединят 
производството си на въглища и стомана като "първа реална 
стъпка към Европейска федерация". Предложението на Франция се 
приема с готовност от Германия, Италия, Холандия, Белгия и 
Люксембург и през април 1951 г. те подписват договора, който 
учредява първата Европейска общност – Европейска общност за 
въглища и стомана.  

За контакти : 
petya.stavreva@europarl.europa.eu                            Тел. Пазарджик  0885/ 774 558 ,  034/939 111 
www.petyastavreva.eu                                                        Тел. Брюксел 0032 2 28 45678, Тел. Страсбург 0033 88 1 75678 

Радио Фокус - Пазарджик, 17 май 2008 
Европейската комисия изисква да се спазват 
дадените от нея препоръки 
 
Защо отново представители на Европейската комисия трябва 
да алармират институциите в България за недобре свършена 
работа? 
Петя Ставрева: Това писмо е едно последно предупреждение 
от страна на нашите европейски партньори и в него много ясно и 
категорично се казва, че трябва да си свършим работата и да 
изпълним поетите ангажименти. Практиката на Европейската 
комисия показва, че в комуникацията с отделните страни членки 
те са коректни и очакват когато дадат препоръки и съответно се 
поемат ангажименти пред тях, те да бъдат изпълнени. Не 
случайно тонът на второто писмо, което изпраща Майкъл Лий е 
доста по-категоричен и доста по-рязък. От него всички ние 
разбираме, че комуникацията между българските институции и 
европейските не е била на достатъчно ниво, че са поети 
ангажименти, а те не са изпълнени. Няма антибългарска 
кампания, няма големи изисквания към нас. Има европейски 
регламенти, има поети ангажименти, които трябва да се спазват. 
Най-лошото, което може да се случи на България под формата на 
санкция е да не можем да усвоим финансовите средства, които 
ни се предоставят. За това има реална заплаха, защото тези писма 
показват, че лошата кореспонденция, недостатъчната 
комуникация и неизпълнените ангажименти няма да разколебаят 
Европейската комисия да стигне до една по-сериозна мярка, но 
всичко това ще се отрази на българските граждани, които чрез 
парите на Европа имат шанс да започнат да живеят по- добре. 
След писмото на Майкъл Лий какво според вас ще последва?
Петя Ставрева : Чуха се различни възможности за задействане 
на предпазни клаузи и друг тип ограничения, които ще направят 
членството ни не толкова активно и ще окажат сериозно влияние 
върху присъствието ни в общността. Аз обаче се надявам, че в 
срока, който ни е дала Еврокомисията до средата на юни месец 
пропуските ще бъдат отстранени с една реална работа, защото 
големите проблеми идват от липсата на реална борба с 
корупцията на реална борба със злоупотребите при усвояването 
на европейските средства. Последващият контрол видимо не е на 
нивото, което се изисква и очаква от нас. Имаме шанс, макар и за 
кратко време да покажем на нашите партньори в Брюксел, че 
България може да бъде пълноправен член. 

Агенция Кросс, 17 май 2008 
Няма по-голяма санкция от това да не можем 
да усвоим парите, които ни се дават 
 
Винаги сме готови да критикуваме управляващите си - 
все едно кои са те, но някак встрани остава фактът, 
оповестен преди седмици, че едва 1, 5 на сто от 
земеделските стопани могат да боравят с компютър, за 
чужд език да не говорим. Как ще коментирате тази 
неподготвеност?  
Петя Ставрева: Нека не забравяме колко сред ства бяха 
изхарчени за информационни кампании преди старта на 
програмите, още когато България беше в 
предприсъединителния период. Разяснителната кампания 
не беше достатъчно ефективна. Вярно е липсва достатъчно 
инициативност у фермерите и желание за получаване на 
повече информация, но моите наблюдения показват, че те 
често се лутат между институциите в търсене на 
правилната информация и подходящият служител, който 
ще окаже съдействие. И когато няколко пъти не получат 
необходимата информация и помощ, те се отказват и губят 
шанса си да работят с европейски пари, губят 
възможността да реализират успешен проект. Но тук е 
огромната задача на администрацията - ние сме 
критикувани от Брюксел и за липсата на достатъчно 
административен капацитет. На практика е необходимо да 
има можещи хора, които знаят как да работят със 
структурите на общността, за да може да се получи 
очакваното от всички нас усвояване на този ресурс. Няма 
по-голяма санкция към България от това да не можем да 
усвоим парите, които ни се дават. 3 200 млн. евро не са 
никак малка сума за земеделието и ако тях успеем да 
усвоим до 2013 г. аз съм сигурна, че ще имаме 
конкурентноспособно земеделие в селските райони на 
България.  
Какви са впечатленията ви от непрекъснатите среши с 
фермерите?  
Все още не са намерили достатъчно необходимата 
информация, лутат се, няма адекватна комуникация и с 
тях. Не ги напуска и усещането, че някой решава вместо 
тях, че са изолирани от политиката в областта на 
земеделието, че има достатъчно корупция и порочни 
практики, които по-скоро демотивират, вместо да 
амбицират за участие. Това ги дезактивира, но то е 
следствие от липсата на активност от другата страна, 
защото някои хора си получават заплатите, за да могат 
тези фермери да работят успешно по проекти, да подават 
нужните документи. Вярно в системата работят много 
кадърни и качествени хора, но явно има места, където 
някой не си върши работата.  
Имате ли надежди във връзка с новия вице премиерски 
пост, като че ли възлагаме повече очаквания заради 
личността на вицепремиера Плугчиева?...  
Госпожа Миглена Плугчиева даде ясни сигнали, че смята 
да изпълни този вицепремиерски пост със съдържание. От 
успешната й мисия зависи до голяма степен и 
възможността България да работи по оперативните 
програми, да усвоява средства. Надявам се мобилизацията 
да има не само в нейния екип, а във всички министерства, 
за да може тази кризисна ситуация да бъде преодоляна.  


